
 
Usnesení z 19. zasedání 

Zastupitelstva obce Tršice konaného dne 4.6.2018 
     

             

162/19 – 18  

Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje následující program zasedání 
1. Kontrola usnesení z 18. zasedání ZO 
2.  Výsledek přezkoumání hospodaření Obce Tršice za rok 2017, rozbor hospodaření, 

závěrečný účet obce Tršice za rok 2017, účetní závěrka a hospodářský výsledek 
Základní školy a Mateřské školy Tršice, příspěvkové organizace, Tršice za rok 2017 

3. Rozpočtová opatření na rok 2018 
4. Investiční akce obce 
5. Prodej majetku ve vlastnictví obce 
6. Nákup majetku do vlastnictví obce 
7. Převzetí majetku Sdružení NOVÉ HOSTKOVICE, z.s. 
8. Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace -  rekonstrukce veřejného 

osvětlení 
9. Návrh na pořízení změny Územního plánu obce Tršice  
10. Revokace usnesení č. 124/14 - 17 
11. Diskuse 
12. Závěr 
 
163/19 – 18   
Zastupitelstvo obce Tršice  dává souhlas s celoročním hospodařením obce Tršice za rok 
2017 a Závěrečným účtem obce Tršice za rok 2017 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření za rok 2017 a to bez výhrad. 
 
164/19-18   
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje účetní závěrku včetně výsledku hospodaření obce za 
účetní období 2017 sestavenou ke dni 31.12.2017. 
 
165/19 – 18   
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje účetní závěrku a hospodářský výsledek Základní školy 
a Mateřské školy Tršice, příspěvkové organizace, Tršice  čp. 183 za rok 2017 ve výši 
165 867,67 Kč z hlavní činnosti a ve výši 88 720,69 Kč z hospodářské činnosti, celkem tedy  
254 588,36 Kč. ZO schvaluje odvod zlepšeného hospodářského výsledku do rozpočtu obce 
Tršice.  
 
166/19 - 18   
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje Rozpočtová opatření č. 2/2018 obce Tršice dle přílohy  
k usnesení č. 1/2018 

 
167/19 - 18   
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje:  

- podání žádosti o dotaci na pořízení vzduchotechniky ve školní jídelně 
- realizaci dětského hřiště v obci Zákřov 
- realizaci dětského hřiště v Tršicích „pod paneláky“ 

 
 
168/19 - 18   
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje nákup automobilu Dacia Dokkler Van v ceně  
276 606,- Kč 
 



169 /19 – 18  
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 497/1 jiná  plocha, 
ostatní plocha v k.ú. Tršice  o výměře cca 390 m2. 
 
170/19 – 18  
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje prodej nákladního valníkového automobilu AVIA SPZ 
OCN 5830 
           
171/19 – 18  
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje odkoupení  pozemku p.č. 120/3 ostatní plocha (pietní 
místo) o výměře 2009 m2 v k.ú. Kozlov za cenu 1,- Kč/m2. Kupní smlouvu zajistí obec 
Tršice. Poplatek z návrhu na vklad práva z této smlouvy do katastru nemovitostí zaplatí a 
návrh na vklad práv dle této smlouvy podá bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy 
obec Tršice.  
 
172/19 – 18  
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje převzetí majetku Sdružení NOVÉ HOSTKOVICE, z.s. – 
stavbu splaškové a dešťové kanalizace, ČOV, vodovodu a veřejného osvětlení do vlastnictví 
obce za podmínek, že k podpisu dojde nejpozději k 31.8.2018 s tím, že darovací smlouvy 
budou upraveny a předloženy dle stanoviska Advokátní kanceláře Ritter-Šťastný.  
      
173/19 – 18  
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje realizaci rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Tršice 
a akceptuje cenovou nabídku firmy ELPREMONT elektromontáže, s.r.o., Velká Bystřice na 
zpracování projektové dokumentace  pro územní řízení a realizaci stavby v částce 294 360,- 
Kč bez DPH.  
 
174/19 – 18  
Zastupitelstvo obce Tršice  
1. bere na vědomí posouzení a obsah návrhu Změny č. 4 Územního plánu obce Tršice 

úřadem územního plánování v souladu s odst. 3 § 46 zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

2. schvaluje v souladu s § 44 a §55a odst. 1 stavebního zákona pořízení a obsah Změny 
č.4 Územního plánu obce Tršice v rozsahu dle přílohy usnesení č.1  

3.   schvaluje v souladu s odst. (1) § 55a stavebního zákona zkrácený postup pořizování 
Změny č.4 ÚPO Tršice 

4.  určuje Luďka Bednaříka ke spolupráci na pořízení Změny č.4 Územního plánu obce 
Tršice v souladu se stavebním zákonem. 

5.  bere na vědomí Stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního 
prostředí a zemědělství, které v souladu s § 55a stavebního zákona konstatuje, že 
koncepce návrhu obsahu Změny č. 4 ÚP obce Tršice nemůže mít samostatně nebo ve 
spojení s jinými koncepcemi a záměry významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost 
evropsky významné lokality ani ptačí oblasti a Změna č. 4 ÚP obce Tršice není nezbytné 
a účelné komplexně posuzovat z hlediska vlivů na životní prostředí. 

6. Schvaluje žádost obce Tršice o pořizování Změny č.4 Územního plánu obce Tršice 
Magistrátem města Olomouce podle § 6, odst.(6) písm. b) zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

  
 
175/19 – 18  
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje revokaci usnesení č. 124/14-17. 
 
 
 
 



176/19 – 18    
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele Územního 
plánu obce Tršice a pověřuje  člena ZO Luďka Bednaříka zajištěním průběhu celého řízení 
směřovaného k pořízení nového Územního plánu obce Tršice. 
 
       
 
 
               Leona Stejskalová                                               Eliška Sypalová 
            starostka obce Tršice                                     místostarostka obce Tršice 
                         v.r.                                                                       v.r. 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 5.6.2018 
Sejmuto u úřední desky dne:  
 

 


